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 באתת ובמופתים" ]ד', ל"ד[ ים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת"או הנסה אלה
ים הוא חול או נחלקו המפרשים בפסוק זה אם אלה

הוא  ,הונתן בן עוזיאלרגום יתו ,אונקלוסקודש, לדעת 
פירש שהוא חול. האם יש שום אלוה  רש"יואילו  ,קודש

כותב "י"א אב"ע שמסוגל לעשות אותות ומופתים האלו. ה
שהוא לשון חול וחלילה וחלילה, רק לשון קדושה" וכך גם 

]בפס' ל"ב[. אלא שפשטות הפסוק מובנת  רמב"ןדעת ה
הפסוק נא' "ככל אשר עשה  המשךביותר לפי רש"י שהרי 

לכם ה' אלקיכם, משמע שתחילת הפסוק מתייחס "לשום 
אלוה" ]פירוש רש"י[ שאינו יכול לעשות אותות ומופתים 

 כפי שעשה הקב"ה.
 [אמך כאשר צוך ה' אלקיך" ]ה', ט"ז את אביך ואת "כבד

מדוע חשוב  כתב סופרבמרה. שואל ה – פירש"י "כאשר צוך"
כתב סופר, עמ"י במצוה זו, עונה על כך הווה לציין מתי הצט

מצות כבוד הורים לכאורה היא מצוה שכלית משום הכרת הטוב 
ובן שצריך להחזיר להם משההורים מיטיבים עם הילדים ו

והאכילו אותם, והלבישו אותם, אבל זו  ,דלו אותםיכגמולם, שג
בוד אב ואם, זה נקרא שאדם גומל ומכבד את יאינה מצות כ

בוד אב ואם, ימצות כ אילו רצון התורה שאדם יקייםמיטיביו, ו
מצוה לכבדם כי כך מ יטיבו עמו בקטנותו, מ"גם אם הם לא ה

וכפי שהיה במדבר, שהיו אוכלים מן, ולא אכלו משל  ,ציוה ה'
אבותם, וגם המלבושים שגדלו אתם לא בלו, וזה מה שאומרת 

ה, במר –וך ה' אלקיך יהתורה כבד את אביך ואת אמך כאשר צ
 הוריך בכל זאת מצוה לכבד אב ואם. שלששם לא היית נהנה מ

 ]ו' ד'[ "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"
גדולה כדי  "ד"שהטעם שהאות  בעל הטוריםאומר 

שלא תטעה בריש שלא יקראו בטעות אחר, וכמו כן 
בפסוק "לא תשתחווה לאל אחר" ]שמות ל"ד, י"ד[ האות 

וזאת משום שבכל  ריש גדולה כדי שלא תטעה בדלת,
האותיות ניתן להבחין ביניהם, האותיות היחידות שדומות 

שהסיבה שניתן  בני יששכרזו לזו הן ד, ר, אומר על כך ה
לטעות נגרמה ע"י חטאו של אדם הראשון בחטא עץ 

הדעת, עד חטא עץ הדעת היה ניתן להבחין בין טוב לרע, 
אבל ברגע שהאדם אכל מעץ הדעת נעשה בלבול, אור 

חושך מעורבים, וזאת ע"י הקללה "קוץ ודרדר תצמיח לך" ו
ר הוא קוץ -זו הקללה שלאחר החטא, מה שמפריד בין ד ל

ר ומהחטא של עץ הדעת עלול להיות -קטן בקצה של ה
ר, ולכן התורה -"דרדר" בלבול כזה שיחליפו בין ד ל

 .רשל אח ר-ו דשל אח דהדגישה באותיות גדולות את 

כל מלכי אומות העולם מתגרין זה  ,ה בהשנה שמלך המשיח נגל
בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול 
עצה מהם, חוזר מלך פרס מחריב את כל העולם, וכל אומות 

 להיכן ,העולם מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נבוא ונלך
 כל מה שעשיתי לא עשיתי ,אל תיראו ,בני ,נבוא ונלך, ואומר להם

יראים אל תיראו הגיע יאלא בשבילכם מפני מה אתם מת
זמן גאולתם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה 
ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה, אבל גאולה 

  אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה.
 ]שובה ישראל[         [ ]פסיקתא רבתי פרשה ל"ז סימן ב'      

 י השתמשות בצומח בשבתדינ
 ,יתלושואסרו חכמים להשתמש בצידי האילן שמא יעלה  א.

אין להניח עליו או להוריד ממנו  ,ע"כ אם מתחו חבל מעץ לעץ
אבל  ,וכ"ש על העץ עצמו אסור ,דהחבל נקרא צידי האילן ,כלום

אם תקעו ווים בעץ ועליהם חברו חבל מותר דזה נקרא צידי 
אם החבל מחובר לעצים  ,ברו נדנדה לחבליאם ח ב.צדדים.  

וזה בתנאי שהעצים לא  ,ואם מחובר לווים מותר ,אסור
עציץ שבו אדמה העשוי לנוי וכן  ג.מתנדנדים בשעה שמתנדנד.  

 ,יש דעות אם הוא מוקצה ,גרעין אבוקדו שבתוך כלי עם מים
ובעת הצורך אפשר להזיז ע"י גופו,  ,ויש להחמיר שלא לטלטלם

עשב המריח שגדל בעציץ מותר להריח בו  ד."ב.  ברגל וכי
להריח ויש וונחלקו אי שרי אף להחזיק בידו  ,כשהוא מחובר

מותר  ,בצלים שיצא מהם עלים בארגז הירקות ה.להחמיר.  
אין לתת  ו.וגם א"צ לעשר.   ,לתלוש את העלים בשבת ולאכלם

אבל  ,פרחים שיש בהם פרחים נפתחים בתוך מים בשבת
תם מהמים אין איסור תולש אם לא יוצאים להוציא או
אף שמפסיק  בשבתאין איסור לעבור תחת עץ  ז.שורשים.  

 לרגע בין האילן והקרקע ואכמ"ל. 
 [5708673טל. לבירורים בהלכה ב]                                

 "במוצאי שביעית בן דוד בא"
הרב ישר בספרו "החפץ זצ"ל כותב חפץ חיים על מרן ה

תו למשיח, דומה ולא י]ח"ב עמוד תפ"ו[: "באמונתו וצפי יים"ח
 ות רבות היהעהיה שני לחפץ חיים בין צדיקי דורות רבים, דמ

מששמעוהו מדבר אודות מזיל בתפילותיו על דבר המשיח". 
נדמה היה, כי הנה הנה  –ואימתי לא דיבר בנוגע לזה  –המשיח 

ת עמוקה שכזו, שומעים כבר את פעמי בואו. היה מדבר ברצינו
בנעימת בטחון שכזו, עד ששוב לא איפשר למישהו לפקפק אף 
בחוט השערה בהנחה שיש להתכונן לקבל במהרה פני גואל 
ישראל. "אפילו סומא", היה אומר, "אף הוא מסוגל לראות כי 
שרויים אנו בעקבתא דמשיחא. כל הסימנים מעידים על כך, כבר 

תו היה שואל ויו מבקרים אאין זה רחוק כלל".  מפי אורחים שה
פעמים רבות, אם מדברים בעירם אודות המשיח. אף הכין 

שבת מיוחדת כדי לקבל בה פני המשיח, ומזמן  תלעצמו קפוט
דה היתה לו, וו. אף מזומתעטף בה ויושב לחכות ללזמן היה 

שבה היה שם את חפציו הנחוצים ביותר, כדי שכשיבוא המשיח 
רץ ישראל.  אמונתו החזקה בביאת יהיה מוכן מיד לילך עמו לא

הגואל הכתה שרשיה העמוקים בחייו משחר טל נעוריו. בהיותו 
התכוננו פעם בבית  –היה החפץ חיים מספר  –בחור צעיר 

המדרש שבעיירה לביקורו של הגה"צ ר' אלינקה מקרטינגה. כל 
ר קת המדרש השכימו לפנות בוהבחורים שהיו ישנים בבי

אלינקה הגיע", היה  מדרש. "בשעה שר'ניסו סדרים בבית הוהכ
החפץ חיים מוסיף, "הסתתרתי בפינה. ירא הייתי שמא ירגיש 

 ובי". "מעתה", היה מסיים בהתלהבות, "אם לר' אלינקה התכוננ
 כל כך הרבה, כמה איפוא יש להתכונן למשיח". 

כמו כן היה תובע מאת הכהנים לעסוק וללמוד סדר  
ויבנה בית המקדש, ועלינו  הקדשים, שהרי המשיח יבוא מהר

בערב  פעם,דר העבודה היאך להקריב קורבנות. לדעת את ס
ליו גדול אחד, נתן לו שלום ותיכף שבת בין השמשות, נכנס א

שאל: מה מדברים בחוץ אודות המשיח? ולא היה בפיו מענה, 
והמשיך לומר: הן זוהי הצרה שאין מדברים אודות המשיח, הלא 

ך לא מחכים?! איני יכול להבין, הלא כתוב כתוב "אחכה לו", ואי
 שובה ישראל[ -הרה"ג יעקב ישראל לוגאסי שליט"א]"!לוכה ח"א

                                   הרב אהרון שמעון ב"ר יצחק שלמה ז"ל, לע"נ הרב משה דוד ב"ר שלום העשל ז"ל, לע"נ הרב דניאל ב"ר יעקב ז"ל,לע"נ 
 ז"ל לע"נ מרת דינה ב"ר שלוםר אהרן שמעון ז"ל, לע"נ מרת שרה ב"ר יעקב ז"ל, לע"נ מרת צפורה ב"ר אליעזר יצחק ז"ל,  לע"נ  הרב יעקב יצחק ב"

 


